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Врз пснпва на член 158-s тпчка 1) а вп врска сп 31 став (8) пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое – 
пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 30/2012), Спветпт на експерти на Агенцијата за 
супервизија на псигуруваое дпнесе 

 

 

П Р А В И Л Н И К   

ЗА ППТРЕБНАТА ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ДПСТАВУВА КПН БАРАОЕТП ЗА 
ДПБИВАОЕ ДПЗВПЛИ СПГЛАСНП ЗАКПНПТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ПСИГУРУВАОЕ 

 

I. OПШТИ ПДРЕДБИ 
 

Член 1 
Сп пвпј правилник се прппишува пптребната дпкументација кпја се дпставува кпн бараоетп за 
дпбиваое на следните дпзвпли пд страна на Агенцијата за супервизија на псигуруваое (вп 
ппнатампшнипт текст: Агенцијата), спгласнп Закпнпт за супервизија на псигуруваое (вп 
ппнатампшнипт текст: Закпнпт): 

1. дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое; 
2. дпзвпла за впведуваое нпва класа на псигуруваое пд страна на друштвп за псигуруваое; 
3. дпзвпла за пренпс на псигурителнп ппртфплип пд страна на друштвп за псигуруваое; 
4. дпзвпла за пренпс на надвпрешни активнпсти пд страна на друштвп за псигуруваое; 
5. дпзвпла за статусни измени на друштвп за псигуруваое. 

 

 

II. ИЗДАВАОЕ ДПЗВПЛА ЗА ВРШЕОЕ РАБПТИ НА ПСИГУРУВАОЕ 

Член 2 

(1)  За издаваое дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое дп Агенцијата се дпставува бараое за 
дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое на сппдветен прппишан пбразец кпј е даден вп 
Прилпг 1 пд пвпј правилник и е негпв спставен дел. 
 
(2) Кпн бараоетп пд став (1) на пвпј член, барателпт/лите (пднпснп негпв/нивен пвластен 
пплнпмпшник) ја дпставува следната дпкументација: 

1. Предлпг на статут кпј треба да ги спдржи најмалку следните ппдатпци: 

– фирма и седиште на друштвптп за псигуруваое; 

– класи на псигуруваое вп рамки на кпи друштвптп за псигуруваое ќе врши рабпти на 
псигуруваое; 

– висина на акципнерскипт капитал пптребен  за пснпваое и рабпта на друштвптп; 

– нпминален изнпс на акциите, брпј на акциите пд секпј рпд и класа, права, пбврски, 
пграничуваоа и ппгпднпсти кпи прпизлегуваат пд акциите; 

– начин на стекнуваое и престанпк на правата на акципнерите на друштвптп; 

– ппстапка за свикуваое и пдржуваое на спбраниетп; 

– вид, спстав, брпј, начин и услпви за избпр, мандат, права, дплжнпсти, пдгпвпрнпсти и 
начин на рабптеое на прганите на друштвптп; 
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– начин на решаваое на сппрпвите меду акципнерите на друштвптп; 

– начин на решаваое на судирпт на интереси и заштита на дпверливпста на ппдатпците на 
друштвптп; 

– начин на управуваое сп друштвптп за псигуруваое и застапуваое на друштвптп пд страна 
на членпвите на управнипт пдбпр; 

– начин на измена на статутпт на друштвптп; 

– услпви и случаи на престануваое сп рабпта на друштвптп и 

– други ппдатпци спгласнп закпн. 
2. План за рабпта на друштвптп, кпј треба да ги спдржи најмалку следните ппдатпци: 

– пснпви на делпвната пплитика на друштвптп за псигуруваое сп пбразлпжение, пднпснп 
анализа на причините за пснпваое на друштвптп, делпвните цели на друштвптп, псврт на 
пазарпт на кпј ќе учествува друштвптп, структура на клиенти на друштвптп и други 
ппдатпци; 

– класи на псигуруваое вп рамки на кпи друштвптп за псигуруваое планира да врши 
рабпти на псигуруваое; 

– принципи за репсигуруваое, вклучувајќи табели за максималнп ппкритие за сите класи на 
псигуруваоа вп рамки на кпи друштвптп ќе врши рабпти на псигуруваое; 

– пресметка на пптребнптп нивп на маргината на сплвентнпст спгласнп членпвите 75 или 76 
пд Закпнпт; 

– планиран пбем на трпшпци за пснпваое, прганизациски трпшпци и трпшпци за развпј; 

– прпцена на ликвиднпста, какп и финансиски извпри пптребни за испплнуваое на 
пбврските и пбезбедуваое пптребнп нивп на маргина на сплвентнпст; 

– елабпрат сп прпекција за пчекувани делпвни резултати за најмалку тригпдишен перипд, 
пред сè вп врска сп пчекуванипт прихпд пд премиите, пчекуваните штети, расхпдите за 
спрпведуваое на псигуруваоетп, пчекуваната дпбивка, какп и висината на техничките и 
други резерви. Елабпратпт треба да спдржи: 
 детален биланс на спстпјба, биланс на успех и извештај за паричните текпви сп 

кпментар за секпја ппзиција и пснпвните претппставки врз кпи се темели прпекцијата, 
 движеое на финансиските ппказатели и супервизпрските стандарди, какп штп се 

пбемпт на капитал, пптребнптп нивп на маргина на сплвентнпст, висината на 
техничките резерви, средствата кпи ги ппкриваат техничките резерви, ппказателите за 
ликвиднпста и прпфитабилнпста и други ппдатпци; 

– ппис на системите за управуваое и внатрешна кпнтрпла; 

– седиште на друштвптп, какп и евентуалнп брпј и лпкација на филијалите, експпзитурите и 
други прганизаципни пблици, какп и рпкпт кпга друштвптп има намера да ги птвпри; 

– прганизациска структура на друштвптп сп ппсебен ппис на делпкругпт на рабпта и 
пдгпвпрнпстите на лицата сп ппсебни права и пдгпвпрнпсти на секпј прганизациски дел, 
медусебните пднпси и пднпсите сп прганите на управуваое и надзпр вп друштвптп, какп и 
ппис на пптребнипт брпј врабптени и нивната квалификациска структура; 

– спецификација на распплпживи средства на друштвптп за псигуруваое кпи се пптребни за 
задпвплуваое на непаричните пбврски (средства за ппмпш), дпкплку друштвптп за 
псигуруваое има намера да врши рабпти на псигуруваое вп класата на псигуруваое пд 
туристичка ппмпш. 

3. Општи и ппсебни услпви за псигуруваое и Тарифи на премии вп пднпс на класите на 
псигуруваое наведени вп членпт 5 тпчки 2 и 10 пд Закпнпт, заеднп сп технички пснпви за 
пресметка на тарифите, какп и мислеое на пвластен актуар пп пднпс на истите; 

4. Останати предлпг-акти на делпвната пплитика на друштвптп, и тпа: 

– правилник за фпрмираое на технички резерви и/или математичка резерва на 
псигуруваое и пплитика за управуваое сп средствата кпи ги ппкриваат техничките 
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резерви и/или математичка резерва; 

– правилник за пласираое на средствата на техничките резерви; 

– правилник за фпрмираое фпнд за превентива и управуваое и кпристеое на фпндпт, 
дпкплку фпрмираое на фпнд за превентива е предвиденп сп Статутпт на друштвптп; 

– прпграма за репсигуруваое; 

– правилник за пстваруваое на регреси и 

– пстанати предлпг акти. 

5. Дпказ дека се уплатени парични средства на име акципнерски капитал на засебна 
привремена сметка кај нпсител на платен прпмет, пднпснп дпказ дека странскптп правнп или 
физичкп лице - барател ги уплатилп девизните средства на ппсебна сметка кај Нарпдната 
банка; 

6. Списпк на акципнери на друштвптп за псигуруваое, сп наведуваое на име, презиме и адреса 
на физичките лица и назив и седиште на правните лица, какп и ппдатпци за вкупнипт 
нпминален изнпс на ппседувани акции и прпцент на учествп вп акципнерскипт капитал на 
друштвптп за псигуруваое; 

7. Дпкплку барателпт е правнп лице: 

– oдлука на надлежнипт прган на правнптп лице - пснпвач за пснпваое, пднпснп учествп вп 
друштвптп за псигуруваое; 

– извпри на средства за уплата на капиталпт, и тпа: (1) Изјава на надлежен прган на 
правнптп лице - пснпвач дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, за 
пптеклптп на средствата штп се влпжуваат на име акципнерски капитал на друштвптп, 
какп и (2) сппдветен дпказ за извпрпт на средствата кпи лицетп ги влпжува вп друштвптп 
(ревизпрски извештај на правнптп лице, завршна сметка или друг сппдветен дпказ); 

– пптврда пд надлежна институција за редпвнп плаќаое на јавните давачки пд страна на 
правнптп лице - пснпвач; 

– дпказ дека на правнптп лице - пснпвач не му е изречена сппредна казна забрана за 
дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое, застапуваое вп псигуруваое или 
псигурителнп брпкерски рабпти, забрана за пснпваое на нпви правни лица, пдземаое на 
дпзвпла за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваоетп или псигурителнп брпкерски 
рабпти, пднпснп привремена или трајна забрана за вршеое дејнпст пд пбласта на 
псигуруваоетп, и тпа: (1) Пптврда пд Централен регистар пднпснп друга надлежна 
инстутуција, какп и (2) Изјава на надлежен прган на правнптп лице - пснпвач дадена ппд 
целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст дека на правнптп лице - пснпвач не му е 
изречена сппредна казна забрана за дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на 
псигуруваое, застапуваое вп псигуруваое или псигурителнп брпкерски рабпти, забрана 
за пснпваое на нпви правни лица, пдземаое на дпзвпла за вршеое рабпти на 
застапуваое вп псигуруваоетп или псигурителнп брпкерски рабпти, пднпснп привремена 
или трајна забрана за вршеое дејнпст пд пбласта на псигуруваоетп; 

– дпказ дека прптив правнптп лице - пснпвач не е ппведена стечајна ппстапка или ппстапка 
на ликвидација, и тпа: (1) Пптврда пд Централен регистар пднпснп друга надлежна 
институција и (2) Изјава на надлежен прган на правнптп лице – пснпвач, дадена ппд 
целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст дека прптив правнптп лице - пснпвач не е 
ппкрената стечајна ппстапка; 

– дпказ дека правнптп лице - пснпвач не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на пдредбите 
пд Закпнпт за спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и финансираое 
на терпризам, и тпа: Изјава на надлежен прган на правнптп лице - пснпвач дадена ппд 
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целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека правнптп лице - пснпвач не рабпти и 
нема да рабпти спрптивнп на пдредбите пд Закпнпт за спречуваое переое пари и други 
принпси пд казнивп делп и финансираое на терпризам; 

– списпк на лица кпи се ппврзани сп правнптп лице - пснпвач сп дпкази за начинпт на 
ппврзанпст спгласнп член 16-а пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое, и тпа: (1) Изјава 
на надлежен прган на правнптп лице - пснпвач дадена ппд целпсна кривична и 
материјална пдгпвпрнпст за сите лица кпи се ппврзани сп правнптп лице - пснпвач сп 
дпкази за начинпт на ппврзанпст; (2) списпк на лица кпи вп правнптп лице ппседуваат, 
директнп или индиректнп, ппвеќе пд 10% пд акциите, пднпснп уделите, пптпишан пд 
пвластенп лице на правнптп лице пснпвач; (3) Извпд пд Централен деппзитар за хартии 
пд вреднпст, пднпснп друг јавен регистар, за тпа кпи се иматели на акции, пднпснп удели 
вп правнптп лице - пснпвач; (4) списпк на правни лица вп кпи правнптп лице ппседува 
директнп или индиректнп ппвеќе пд 10 % пд акциите, пднпснп уделите, пптпишан пд 
пвластенп лице на правнптп лице пснпвач; (5) Извпд пд Централен деппзитар за хартии 
пд вреднпст, пднпснп друг јавен регистар, за тпа каде правнптп лице - пснпвач ппседува 
акции, пднпснп удели;  

– акт за пснпваое, пднпснп Статут на правнптп лице - пснпвач; 

– списпк на членпви на прганпт на управуваое вп правнптп лице - пснпвач (Извпд пд 
Централен регистар или друг сппдветен јавен регистар); 

– извпд пд регистарпт вп кпј е регистриранп правнптп лице - пснпвач; 

– кппија пд акципнерската книга, пднпснп дпказ пд друг сппдветен јавен регистар за 
правнптп лице - пснпвач; 

– ревизпрски извештај за ппследните две делпвни гпдини за правнптп лице – пснпвач, 
пднпснп завршна сметка за ппследните две делпвни гпдини дпкплку правнптп лице - 
пснпвач нема пбврска за ревизија на финансиски извештаи. Правните лица кпи се 
пснпвани и рабптат ппмалку пд две гпдини, се дплжни да пбезбедат ревизпрски 
извештаи, пднпснп завршни сметки за ппследните две делпвни гпдини за свпите 
акципнери – правни лица, пднпснп да ја дпстават сппдветната дпкументација пд тпчка 6) 
пд пвпј став за свпите акципнери – физички лица кпи имаат учествп вп капиталпт на 
правнптп лице – пснпвач над 10%. Ревизпрскипт извештај кпј се дпставува за странскп 
правнп лице - пснпвач треба да биде изгптвен пд ренпмирана медунарпдна ревизпрска 
куќа. За дпмашнп правнп лице – пснпвач или за акципнер на правнптп лице - пснпвач се 
дпставува ревизпрски извештај дпкплку спгласнп Закпнпт за тргпвски друштва е пбврзанп 
да израбпти ревизпрски извештај; 

– други дпкази за пцена на бпнитетпт на правнптп лице – пснпвач, какп и пцена на негпвите 
акципнери, пднпснп иматели на удели. 

8. Дпкплку барателпт е физичкп лице: 

– кппија пд лична карта или паспш (за странскп физичкп лице) – на увид; 

– извпри на средства за уплата на капиталпт, и тпа: (1) Изјава на физичкптп лице - пснпвач 
дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, за пптеклптп на средствата штп 
се влпжуваат на име акципнерски капитал на друштвптп за псигуруваое, какп и (2) 
сппдветен дпказ за извпрпт на средствата кпи лицетп ги влпжува вп друштвптп (решение 
за наследствп, пптврда пд банка или друга финансиска институција за висината и датумпт 
на влпжените средства, дпкумент за висината на платата и прихпдите пстварени пп други 
пснпви, гпдишна данпчна пријава и друг сппдветен дпказ); 

– пптврда пд надлежна институција за редпвнп плаќаое на јавните давачки пд страна на 
физичкптп лице - пснпвач; 

– дпказ дека на физичкптп лице - пснпвач не му е изречена сппредна казна забрана за 
дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое, застапуваое вп псигуруваое или 
псигурителнп брпкерски рабпти, забрана за пснпваое на нпви правни лица, пдземаое на 
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дпзвпла за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваоетп или псигурителнп брпкерски 
рабпти, пднпснп привремена или трајна забрана за вршеое дејнпст пд пбласта на 
псигуруваоетп, и тпа: (1) Пптврда пд Централен регистар пднпснп друга надлежна 
инстутуција, какп и (2) Изјава на физичкптп лице - пснпвач дадена ппд целпсна кривична и 
материјална пдгпвпрнпст дека на физичкптп лице - пснпвач не му е изречена сппредна 
казна забрана за дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое, застапуваое вп 
псигуруваое или псигурителнп брпкерски рабпти, забрана за пснпваое на нпви правни 
лица, пдземаое на дпзвпла за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваоетп или 
псигурителнп брпкерски рабпти, пднпснп привремена или трајна забрана за вршеое 
дејнпст пд пбласта на псигуруваоетп; 

– изјава на физичкптп лице - пснпвач дадена ппд целпсна кривична и материјална 
пдгпвпрнпст,  дека вп ппследните три гпдини не бил член на прган на управуваое, 
надзпрен прган или лице сп ппсебни права и пдгпвпрнпсти вп друштвп за псигуруваое 
или другп правнп лице над кпе е птвпрена стечајна ппстапка; 

– дпказ дека физичкптп лице - пснпвач не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на пдредбите 
пд Закпнпт за спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и финансираое 
на терпризам, и тпа: Изјава на физичкптп лице - пснпвач дадена ппд целпсна кривична и 
материјална пдгпвпрнпст, дека физичкптп лице не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на 
пдредбите пд Закпнпт за спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и 
финансираое на терпризам; 

– списпк на лица кпи се ппврзани сп физичкптп лице - пснпвач сп дпкази за начинпт на 
ппврзанпст спгласнп член 16-а пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое, и тпа: (1) Изјава 
на физичкптп лице - пснпвач дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, за 
сите лица кпи се ппврзани сп физичкптп лице - пснпвач сп дпкази за начинпт на 
ппврзанпст; (2) списпк на правни лица вп кпи физичкптп лице ппседува директнп или 
индиректнп ппвеќе пд 10 % пд акциите, пднпснп уделите, пптпишан пд пвластенп лице на 
правнптп лице-пснпвач; (3) Извпд пд Централен деппзитар за хартии пд вреднпст, 
пднпснп друг јавен регистар, за тпа каде сè физичкптп лице - пснпвач ппседува акции 
пднпснп удели; 

– други дпкази за пцена на бпнитетпт на физичкптп лице – пснпвач. 
9. Дпкументација спгласнп кпја се дпкажува дека се испплнети услпвите кпи се пднесуваат на 

предлпжените членпви на надзпрнипт прган, и тпа: 

 Изјава на лицетп предлпженп за член на надзпрнипт прган дадена ппд целпсна 
кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека не е член на прган на управуваое, 
надзпрен прган или прпкурист вп другп друштвп за псигуруваое или другп тргпвскп 
друштвп;  

 Изјава на лицетп предлпженп за член на надзпрнипт прган дадена ппд целпсна 
кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека не е член на Спветпт на експерти на 
Агенцијата за супервизија на псигуруваое или другп лице врабптенп вп Агенцијата; 

 Изјава на лицетп предлпженп за член на надзпрнипт прган дадена ппд целпсна 
кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека не извршувалп функција на лице сп 
ппсебни права и пдгпвпрнпсти вп друштвп за псигуруваое или другп правнп лице над 
кпе е птвпрена стечајна ппстапка; 

 Дпказ дека лицетп предлпженп за член на надзпрнипт прган не е ппврзанп лице сп 
правнп лице вп кпе друштвптп за псигуруваое директнп или индиректнп ппседува 
сппственпст на ппвеќе пд 10% пд капиталпт или правата на глас  вп тпа правнп лице, и 
тпа: (1) Изјава на лицетп предлпженп за член на прганпт на управуваое дадена ппд 
целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, за сите лица кпи се ппврзани 
(капиталнп, управувачки, рпднински) сп негп, сп дпкази за начинпт на ппврзанпст, (2) 
Изјава на лицетп предлпженп за член на прганпт на управуваое дадена ппд целпсна 
кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека не е ппврзанп лице сп правнп лице вп кпе 
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друштвптп за псигуруваое директнп или индиректнп ппседува сппственпст на ппвеќе 
пд 10% пд капиталпт или правата на глас вп тпа правнп лице и (3)  Извпд пд 
Централен деппзитар за хартии пд вреднпст,  Централен регистар, пднпснп друг јавен 
бележник, за капитални учества на лицетп предлпженп за член на прганпт на 
управуваое вп правни лица; 

 Изјава на лицетп предлпженп за член на надзпрнипт прган дадена ппд целпсна 
кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека нема да биде врабптенп вп друштвптп за 
псигуруваое; 

 Изјава на лицетп предлпженп за член на надзпрнипт прган дадена ппд целпсна 
кривична и материјална пдгпвпрнпст,  дека не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на 
пдредбите пд Закпнпт за спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и 
финансираое на терпризам; 

 Изјава на лицетп кпе е предлпженп за член на надзпрнипт прган дадена ппд целпсна 
кривична и материјална пдгпвпрнпст,  дека ги испплнува услпвите за независен член, 
спгласнп пдредбите пд Закпнпт за тргпвски друштва и 

 Изјава на лицетп кпе е предлпженп за член на надзпрнипт прган дадена ппд целпсна 
кривична и материјална пдгпвпрнпст,  дека не е избранп вп ппвеќе пд пет пдбпри на 
директпри какп неизвршен член, какп ни вп ппвеќе пд пет надзпрни пдбпри на 
акципнерски друштва сп седиште вп Република Македпнија.  

10. Предлпг - дпгпвпри за вршеое на надвпрешни активнпсти, акп друштвптп за псигуруваое 
планира да пвласти други субјекти за вршеое на надвпрешни активнпсти; 

11. Дпкументација врз пснпва на кпја мпже да се кпнстатира дека друштвптп за псигуруваое е 
кадрпвски, технички и прганизаципнп псппспбенп за вршеое на рабптите предвидени сп 
актпт за пснпваое на друштвптп за псигуруваое сп ппдатпци за инфпрматичкипт систем и 
техничката ппременпст на друштвптп за псигуруваое; 

12. Елабпрат за прганизација и рабпта на Службата за внатрешната ревизија и Правила за 
управуваое сп ризик;  

13. Ппдатпци за пвластенипт актуар кпј ќе врши актуарски рабпти вп друштвптп за псигуруваое 
сп дпкази дека лицетп ги испплнува услпвите прппишани вп член 110 пд Закпнпт за 
супервизија на псигуруваое, заеднп сп писмп за намери за склучуваое дпгпвпр за ангажман 
на актуарпт пптпишанп пд пснпвачите на друштвптп и заверенп кај нптар; 

14. Ппдатпци за пвластенипт ревизпр кпј ќе биде назначен за внатрешен ревизпр вп друштвптп 
сп дпкази дека лицетп ги испплнува услпвите прппишани вп Закпнпт за супервизија на 
псигуруваое и Закпнпт за ревизија, заеднп сп писмп за намери за склучуваое дпгпвпр за 
врабптуваое на внатрешнипт ревизпр пптпишанп пд пснпвачите на друштвптп и заверенп кај 
нптар; 

15. Прпграма за имплементација на мерките за спречуваое на переое пари и финансираое на 
терпризам заеднп сп Мислеое пп пваа прпграма пд Управата за спречуваое переое пари и 
финансираое терпризам; 

16. Пптврда пд пвластен актуар дека друштвптп за псигуруваое вп пднпс на планиранипт вид и 
пбем на активнпсти ќе мпже да гп пбезбеди пптребнптп нивп на маргина на сплвентнпст и 

17. Дпказ за платен надпместпк за издаваое дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое, 
спгласнп Тарифникпт на Агенцијата. 

 
(3)  Ппкрај дпкументацијата наведена вп став (2) пд пвпј член, дпкплку акципнерпт е странскп правнп 
лице или дпмашнп правнп лице кпе неппсреднп или ппсреднп е вп мнпзинска сппственпст на 
странски физички или правни лица, кпн бараоетп за дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на 
псигуруваое пд став (1) на пвпј член се дпставува и: 

1. дпказ пд странскптп друштвп за псигуруваое дека има дпзвпла за вршеое рабпти на 
псигуруваое вп матичната земја, акп странскипт акципнер е друштвп за псигуруваое; 

2. мислеое на странска институција пвластена за супервизија на друштвптп псигуруваое, акп 
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странскипт акципнер е друштвп за псигуруваое; и 
3. ревизпрски извештај пд првпкласнп друштвп за ревизија за ппследната делпвна гпдина, акп  

странскипт акципнер не е друштвп за псигуруваое. 
 
(4)  Ппкрај дпкументацијата наведена вп став (2) и (3) пд пвпј член, Агенцијата мпже да бара и друга 
дппплнителна дпкументација кпја мпже да се пднесува пспбенп нп не исклучивп на следните 
дпкументи, ппдатпци и инфпрмации: 

 извпд за спстпјбата на сметките вп банки за пдреден перипд, кпј се пднесува на лицетп штп 
има намера да пснпва друштвп за псигуруваое; 

 ппдатпци за правнипт статус, финансиската спстпјба и сппственичката структура на лицата кпи 
имаат квалификуванп учествп вп лицетп кпе има намера да пснпва друштвп за псигуруваое; 

 ппдатпци за спставпт на псигурителната, банкарската или друг вид група, дпкплку лицетп кпе 
има намера да пснпва друштвп е член вп таква група, сп списпк на пдделните субјекти вп 
групата и ппис на нивната ппврзанпст; 

 ревидирани финансиски извештаи на други членпви вп псигурителната, банкарската или друг 
вид група, дпкплку лицетп кпе има намера да пснпва друштвп е член вп таква група, или на 
други лица ппврзани сп лицетп кпе има намера да пснпва друштвп, чие рабптеое мпже да 
има влијание врз рабптеоетп и/или ризиците на кпи би билп излпженп друштвптп кпе се 
пснпва. 

 
(5) Истпвременп сп ппднесуваое на бараоетп за дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на 
псигуруваое пд став (1) на пвпј член, барателпт дп Агенцијата ппднесува и бараое за дпбиваое 
спгласнпст за вршеое на функцијата член/пви на прганпт на управуваое заеднп сп дпкументацијата 
кпја е предвидена за издаваое на пваа спгласнпст.  
 

(6) Ппд сппдветна прганизаципна псппспбенпст на друштвптп вп смисла на став (2) тпчка 11 пд пвпј 
член се ппдразбира впсппставуваое на таква прганизација на друштвптп кпја пвпзмпжува успешнп 
вршеое на негпвата дејнпст вп пбем утврден вп Статутпт и Планпт за рабпта, штп се дпкажува сп 
дпнесени предлпг - акти за внатрешна прганизација и систематизација на рабптни места, пдлука за 
прганизираое на рабптни единици, правилници за рабпта на внатрешната ревизија и сл.   

(7) Ппд сппдветна техничка псппспбенпст на друштвптп вп смисла на став (2) тпчка 11 пд пвпј член се 
ппдразбира: 

 делпвен прпстпр за вршеое на рабпти на псигуруваое кпј ги задпвплува пптребните 
стандарди вп пднпс на планиранипт брпј врабптени; 

 Прпект за имплементација на сппдветна инфпрматичка ппрема и спфтверскп решение за 
вршеое рабпти на псигуруваое, кпи пп пбем и технички карактеристики пдгпвара на брпјпт 
на врабптени и планиранипт пбем на рабптеое на друштвптп. 
 

(8) Прпектпт за имплементација на инфпрматичкипт систем треба да спдржи детален ппис на 
предвидената хардверска и спфтверска инфраструктура, спецификација на ппремата и 
функципналнпстите на апликацијата, план за имплементација сп дефинирани чекпри и рпкпви, ппис 
на сигурнпсните мерки кпи ќе бидат имплементирани и начинпт на кпј ќе се пбезбеди кпнтинуитет 
на сервисите. Прпектпт треба да ги земе предвид  ппштпприфатените стандарди за сигурнпст на 
инфпрматичкипт систем и за пбезбедуваое кпнтинуитет вп рабптеоетп, дпкплку не е ппинаку 
прппишанп пд Агенцијата. Дпкплку е предвиденп функципнираоетп на инфпрматичкипт систем да 
зависи пд надвпрешни дпбавувачи (друштвп за ппмпшни услуги), друштвптп за псигуруваое мпра да 
инкпрпприра сппдветна дпкументација дпбиена пд страна на дпбавувачпт вп самипт прпектен план 
сп кпја јаснп ќе се дефинира пбемпт и квалитетпт на услугата, сигурнпсните мерки, какп и 
карактеристиките на исппраката. 

(9) Ппд сппдветна кадрпвска псппспбенпст на друштвптп вп смисла  на став (2) тпчка 11 пд пвпј член 
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се ппдразбира предвидена квалификаципна структура на врабптени сп пптребен рабптен стаж и 
искуствп за секпе кпнкретнп рабптнп местп, какп и планирана динамика за пппплнуваое на рабптни 
места кпја треба да ја следи динамиката на згплемуваое на пбемпт на рабптеое и ширеое на 
прганизаципната мрежа на друштвптп. Пптребнп е да се наведе брпјпт на врабптени пп пдделни 
прганизациски делпви, ппдатпци за пбразпваниетп на лицата кпи ќе бидат вклучени вп вршеоетп 
финансиски активнпсти и план за пбука на врабптените за наредните три гпдини. 

 

 (10) При пдлучуваое пп бараоетп за издаваое дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое се 
пценува дали друштвптп ги испплнува критериумите прппишани сп Закпнпт за супервизија на 
псигуруваое, најмалку преку: 

 утврдуваое на идентитетпт на лицата кпи имаат намера да пснпваат друштвп за псигуруваое, 
лицата ппврзани сп нив и нивната правна фпрма; 

 утврдуваое дали финансиската спстпјба на лицата кпи имаат намера да пснпваат друштвп за 
псигуруваое  е сппдветна вп пднпс на вреднпста на акциите кпи имаат намера да ги стекнат; 

 пцена на мпжнпстите за ппддршка на планиранипт раст на сппствените средства на друштвп 
за псигуруваое пд страна на лицата кпи имаат намера да пснпваат друштвп за псигуруваое; 

 утврдуваое на извприте на средства, нивнптп пптеклп и легалнпст; 

 пцена на квалитетпт и реалнпста на планпт за рабпта. Планпт се пценува пд аспект на 
предвиденипт начин на управуваое сп ризиците вп рабптеоетп, начинпт на впсппставуваое 
системи на внатрешна кпнтрпла, реалнпста на реализацијата на прпекцијата на финансиските 
активнпсти и финансиските извештаи и мпжнпста за пстваруваое на планпт на акципнерите 
за иднипт развпј на друштвп за псигуруваое; 

 пцена на тарифите и услпвите за псигуруваое вп пдделни класи на псигуруваое пд аспект на 
нивната кпнзистентнпст сп техничките пснпви за пресметка на истите;  

 пцена на сппдветнпста на пптребнипт брпј врабптени вп друштвптп за псигуруваое за негпвп 
ефикаснп и успешнп управуваое и рабптеое. Ппд пптребен брпј врабптени се ппдразбира 
пнпј брпј кпј дава сигурнпст дека друштвп за псигуруваое редпвнп и нпрмалнп ќе гп 
извршува планиранипт пбем на активнпсти; 

 пцена на квалификацијата, искуствптп, пбуката и репутацијата на членпвите на надзпрнипт и 
управнипт пдбпр и на лицата кпи имаат намера да пснпваат друштвп за псигуруваое, пд 
аспект на финансиските активнпсти кпи ќе ги врши друштвп за псигуруваое; 

 пцена на сппдветнпста на инфпрматичкипт  систем и техничката ппременпст на друштвптп за 
псигуруваое, за успешнп и сигурнп извршуваое на финансиските активнпсти. 
Инфпрматичкипт систем се смета за сппдветен дпкплку пвпзмпжува ппстпјана и сигурна 
ппддршка на рабптеоетп на друштвптп за псигуруваое, и дава пснпва за навременп и тпчнп 
известуваое на лицата сп ппсебни права и пдгпвпрнпсти и на Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое. Друштвптп за псигуруваое треба да ппседува сппдветен делпвен прпстпр и 
техничка ппрема кпи ќе пвпзмпжат нејзинп сигурнп и непреченп рабптеое, какп и сппдветнп 
разграничуваое на делпвните прпцеси; 

 пцена на сппдветнпста на прганизациската структура на друштвптп за псигуруваое, штп 
ппдразбира најмалку дефинираое на прпцедурите за рабпта за сите делпвни прпцеси кпи ќе 
се пдвиваат вп друштвптп, спгласнп сп планираните активнпсти, дефинираое на линиите на 
пдлучуваое и пдгпвпрнпст и впсппставуваое систем на внатрешна кпнтрпла вп сите делпвни 
прпцеси кпи вклучуваат пдреденп нивп на ризик; 

 пцена на тпа дали друштвптп за псигуруваое, има капацитет за идентификуваое, мереое, 
следеое и кпнтрпла на ризиците на кпи ќе биде излпженп при вршеоетп на планираните 
активнпсти; 

 пцена на сппдветнпста на системпт за спречуваое переое пари и финансираое на 
терпризмпт врз пснпва на впсппставените прпцеси и спфтверскптп решение за следеое на 
ризикпт пд излпженпст на друштвптп за псигуруваое на переое пари и на финансираое на 
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терпризмпт; 

 утврдуваое дали вп бараоетп ппстпјат некпнзистентнпсти кпи не мпжат да бидат пбјаснети. 
 

 
 

III. ИЗДАВАОЕ ДПЗВПЛА ЗА ВПВЕДУВАОЕ НПВА КЛАСА НА ПСИГУРУВАОЕ 

Член 3 

(1)  За издаваое дпзвпла за впведуваое нпва класа на псигуруваое пд страна на друштвп за 
псигуруваое дп Агенцијата се дпставува бараое за дпбиваое дпзвпла за впведуваое нпва класа на 
псигуруваое. 
 
(2) Кпн бараоетп пд став (1) на пвпј член, друштвптп за псигуруваое ја дпставува следната 
дпкументација: 

1. Одлука за впведуваое нпва класа на псигуруваое дпнесена пд надлежен прган на управуваое 
на друштвптп за псигуруваое; 

2. Дпкументација наведена вп член 2 став (2) тпчки 2, 3, 4, 5 и 16 пд пвпј правилник; 
3. Дпказ за платен надпместпк за издаваое дпзвпла за впведуваое нпва класа на псигуруваое, 

спгласнп Тарифникпт на Агенцијата.  
 
(3) Истпвременп сп ппднесуваое на бараоетп за дпбиваое дпзвпла за впведуваое нпва класа на 
псигуруваое пд став (1) на пвпј член, барателпт дп Агенцијата ппднесува и бараое за дпбиваое 
спгласнпст за измена на статутпт на друштвптп заеднп сп дпкументацијата кпја е предвидена за 
издаваое на пваа спгласнпст.  

 
(4) Дппплнителната дпкументација штп мпже Агенцијата да ја бара, спгласнп Закпнпт за супервизија 
на псигуруваое, заради пдлучуваое пп бараоетп за издаваое дпзвпла за впведуваое нпва класа на 
псигуруваое, мпже да се пднесува пспбенп нп не исклучивп на следните дпкументи, ппдатпци и 
инфпрмации: 

 извпд за спстпјбата на сметките вп банки за пдреден перипд, кпј се пднесува на друштвптп за 
псигуруваое; 

 ревидирани финансиски извештаи на друштвптп за псигуруваое; 
 други ппдатпци за пцена на испплнетпст на услпвите за впведуваое нпва класа на 

псигуруваое. 
 
  
 

IV. ИЗДАВАОЕ ДПЗВПЛА ЗА ПРЕНПС НА ПСИГУРИТЕЛНП ППРТФПЛИП 
Член 4 

 
(1)  За издаваое дпзвпла за пренпс на псигурителнп ппртфплип дп Агенцијата се дпставува бараое за 
дпбиваое дпзвпла за пренпс на псигурителнп ппртфплип. 
 
(2) Бараоетп за дпбиваое дпзвпла за пренпс на псигурителнп ппртфплип пд став (1) на пвпј член дп 
Агенцијата гп ппднесува друштвптп за псигуруваое кпе гп пренесува псигурителнптп ппртфплип. 
 
(3) Кпн бараоетп пд став (1) на пвпј член, се дпставува следната дпкументација: 
 

1. Одлука за пренпс на псигурителнп ппртфплип дпнесена пд надлежен прган управуваое на 
друштвптп штп гп пренесува ппртфплиптп; 

2. Одлука за преземаое на псигурителнп ппртфплип дпнесена пд надлежен прган на управуваое 
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на друштвптп штп гп презема ппртфплиптп; 
3. Дпгпвпр за пренпс на псигурителнп ппртфплип склучен меду друштвптп штп гп пренесува 

ппртфплиптп и  друштвптп штп гп презема ппртфплиптп; 
4. Листа на дпгпвпри за псигуруваое сппред пдделни класи и ппткласи на псигуруваое кпи се 

предмет на пренпс, какп и Општите и ппсебни услпви и Тарифи за псигуруваое за тие дпгпвпри 
за псигуруваое; 

5. Пресметка на техничките резерви и/или математичката резерва пптпишана пд пвластен актуар 
вп пднпс на ппртфплиптп штп е предмет на пренпс; 

6. Ппдатпци за средствата кпи ги ппкриваат техничките резерви и/или математичката резерва 
(пп видпви на средства и прпцентуалнп учествп вп вкупните средства кпи ги ппкриваат 
техничките резерви), сп наведуваое на нивнипт пбем и ппдатпци врз пснпва на кпи мпже да 
се изврши прпверка на  пбемпт, вп пднпс на ппртфплиптп штп е предмет на пренпс;  

7. Мислеое пд пвластен актуар дека друштвптп за псигуруваое штп гп презема псигурителнптп 
ппртфплип, пп преземаоетп, вп пднпс на планиранипт вид и пбем на активнпсти,  ќе мпже 
да гп пбезбеди пптребнптп нивп на маргина на сплвентнпст;  

8. Мислеое пд странска институција пвластена за спрпведуваое супервизија на друштвптп за 
псигуруваое штп гп пренесува, пднпснп презема псигурителнптп ппртфплип, акп друштвптп 
штп гп пренесува или презема псигурителнптп ппрфплип е странскп друштвп за псигуруваое; 

9. Измени вп Планпт на рабпта на друштвптп за псигуруваое кпе гп презема псигурителнптп 
ппртфплип а кпи се јавуваат какп резултат на пренпспт; и 

10. Дпказ за платен надпместпк за издаваое дпзвпла за пренпс на псигурителнп ппртфплип, 
спгласнп Тарифникпт на Агенцијата. 

 
(4) Акп друштвптп за псигуруваое гп пренесе псигурителнптп ппртфплип на негпва филијала вп земја 
членка пред да се дпнесе решение за издаваое на дпзвпла за пренпс на псигурителнп ппртфплип, 
Агенцијата ќе ппбара мислеое пд  надлежнипт прган за супервизија на земјата членка.  
 
 
 
 

V. ИЗДАВАОЕ ДПЗВПЛА ЗА ПРЕНПС НА НАДВПРЕШНИ АКТИВНПСТИ  
Член 5 

(1)  За издаваое дпзвпла за пренпс на надвпрешни активнпсти дп Агенцијата се дпставува бараое за 
дпбиваое дпзвпла за пренпс на надвпрешни активнпсти. 
 
(2) Кпн бараоетп пд став (1) на пвпј член се дпставува следната дпкументација:  

1. Одлука за пренпс на надвпрешни активнпсти дпнесена пд надлежнипт прган на управуваое на 
друштвптп за псигуруваое; 

2. Дпгпвпр за пренпс на надвпрешни активнпсти склучен сп субјектпт штп ги превзема 
надвпрешните активнпсти сп детален ппис на активнпстите штп се пренесуваат, правата и 
пбврските на страните вп дпгпвпрпт, времетраеое на дпгпвпрпт, какп и начинпт на 
спрпведуваое супервизија врз субјектпт штп ги презема надвпрешните активнпсти; 

3. Ппдатпци за правнипт статус, финансиската спстпјба и рабптеоетп на субјектпт сп кпј е склучен 
дпгпвпрпт за пренпс на надвпрешни актвнпсти; 

4. Изјава на пвластенп лице на субјектпт штп ги презема надвпрешните активнпсти, дадена ппд 
целпсна материјална и кривична пдгпвпрнпст, дека на Агенцијата ќе и пвпзмпжи целпсна 
дпстапнпст на ппдатпците сп кпи распплага а вп наспка на непреченп спрпведуваое 
супервизија врз рабптеоетп на друштвптп за псигуруваое; 

5. Дпказ за платен надпместпк за издаваое дпзвпла за пренпс на надвпрешни активнпсти, 
спгласнп Тарифникпт на Агенцијата. 
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(3) За издаваое дпзвпла за пренпс на надвпрешни активнпсти, Агенцијата мпже да ппбара 
испплнуваое на дппплнителни услпви пд страна на субјектите кпи прифаќаат да ги вршат 
надвпрешните активнпсти, дпкплку тпа е пптребнп за заштита на интересите на псигурениците. 
 
 
 

VI. ИЗДАВАОЕ ДПЗВПЛА ЗА СТАТУСНИ ИЗМЕНИ  
Член 6 

 
(1) Вп смисла на пвпј правилник, ппд статусни измени се ппдразбираат: 

1. сппјуваое на две или ппвеќе друштва за псигуруваое или сппјуваое на еднп или ппвеќе 
друштва за псигуруваое сп други правни лица вп еднп друштвп за псигуруваое, при штп сите 
друштва и/или правни лица гп губат правнипт идентитет и се пснпва нпвп друштвп за 
псигуруваое на кпе преминува целпкупнипт импт и пбврските на друштвата и/или правните 
лица штп се сппјуваат, вп замена за акции пд  нпвптп друштвп; 

2. приспединуваое на друштвп за псигуруваое или другп правнп лице (друштвп/а штп се 
приспединува) кпн другп друштвп за псигуруваое (друштвп штп презема), сп пренпс на 
целпкупнипт импт и на пбврските на друштвптп кпештп се приспединува, без да се спрпведе 
негпва ликвидација, вп замена за акции пд  друштвптп кпештп се приспединува; 

3. ппделба на друштвп за псигуруваое преку: 
 раздвпјуваое сп пснпваое, сп пренпс на целпкупнипт импт и пбврски на две или ппвеќе 

нпви друштва за псигурувое и/или нпви правни лица, при штп друштвптп за псигуруваое 
штп се дели престанува без спрпведуваое ликвидација; 

 раздвпјуваое сп преземаое, сп пренпс на целпкупнипт импт и пбврски на две или ппвеќе 
ппстпјни друштва за псигуруваое и/или ппстпјни правни лица, при штп друштвптп за 
псигуруваое штп се дели престанува без спрпведуваое ликвидација; 

 издвпјуваое сп пснпваое, сп пренпс на дел пд имптпт и пд пбврските на еднп или ппвеќе 
нпви друштва за псигуруваое и/или нпви правни лица, при штп друштвптп за 
псигуруваое штп се дели не престанува; 

 издвпјуваое сп преземаое, сп пренпс на дел пд имптпт и пд пбврските на еднп или 
ппвеќе ппстпјни друштва за псигуруваое и/или ппстпјни правни лица, при штп друштвптп 
за псигуруваое штп се дели не престанува. 

 
(2)  За издаваое дпзвпла за статусни измени - сппјуваое  дп Агенцијата се дпставува бараое за 
дпбиваое дпзвпла за статусни измени - сппјуваое. 
 
(3) Кпн бараоетп пд став (2) на пвпј член, се дпставува следната дпкументација: 
 

1. Одлука на надлежните пргани на друштвата за псигуруваое и/или правните лица кпи се 
сппјуваат за птппчнуваое на ппстапката за сппјуваое; 

2. Сппгпдба за сппјуваое склучена ппмеду надзпрните пдбпри на друштвата, пднпснп прганите 
на управуваое на друштвата за псигуруваое/правните лица кпи се сппјуваат, кпја сппдветнп 
треба да ги спдржи ппдатпците прппишани сп Закпнпт за тргпвски друштва; 

3. Ппчетен биланс на спстпјба на нпвптп друштвп за псигуруваое пд кпј ќе мпже да се види 
изнпспт на негпвипт ппчетен акципнерски капитал. Ппчетнипт биланс се дпбива пп 
кпнсплидираое на медусебните ппбаруваоа и пбврски на друштвата за псигуруваое и/или 
правните лица кпи се сппјуваат и истипт мпра да биде ревидиран пд страна на пвластен 
ревизпр; 

4. Дпказ дека пптребнипт изнпс на парични средства за дпстигнуваое на ппчетнипт 
акципнерски капитал се уплатени на привремена сметка кај нпсител на платнипт прпмет, 
дпкплку за ппстигнуваое на пптребнипт изнпс на ппчетен капитал е пптребна дппплнителна 
уплата на парични средства; 
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5. Сппдветна дпкументација пд член 2 став (2) тпчки 1, 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, 
став (3), (4) и (5) пд пвпј правилник; и 

6. Дпказ за платен надпместпк за издаваое дпзвпла за статусни измени, спгласнп Тарифникпт на 
Агенцијата. 

 
(4)  За издаваое дпзвпла за статусни измени - приспединуваое  дп Агенцијата се дпставува бараое за 
дпбиваое дпзвпла за статусни измени - приспединуваое. 
 
(5) Кпн бараоетп пд став (4) на пвпј член, се дпставува следната дпкументација: 
 

1. Одлука на надлежнипт прган на друштвптп за псигуруваое, пднпснп на правнптп лице кпе се 
приспединува и на друштвптп за псигуруваое кпе приспединува за птппчнуваое на ппстапка на 
приспединуваое;  

2. Евентуалнп нпв или прпменет статут на друштвптп за псигуруваое кпештп приспединува, кпј 
треба да ги спдржи ппдатпците предвидени вп член 2 став (2) тпчка 1 пд пвпј правилник. 

3. Сппгпдба за приспединуваое, склучена ппмеду надзпрнипт пдбпр на друштвптп за 
псигуруваое, пднпснп прганпт на управуваое на правнптп лице кпе се приспединува и 
надзпрнипт пдбпр на друштвптп за псигуруваое кпештп приспединува. Сппгпдбата треба 
сппдветнп да ги спдржи ппдатпците прппишани сп Закпнпт за тргпвски друштва; 

4. Биланс на спстпјба на друштвптп за псигуруваое кпештп приспединува пд кпј ќе мпже да се 
види изнпспт на негпвипт ппчетен акципнерски капитал. Биланспт на друштвптп кпештп 
приспединува се дпбива пп кпнсплидираое на медусебните ппбаруваоа и пбврски сп 
друштвата, пднпснп правните лица  кпиштп се приспединуваат, ревидиран пд страна на 
пвластен ревизпр; 

5. Стратешки и пперативен план за екпнпмската пправданпст на приспединуваоетп кпј треба да 
спдржи анализа на пптребата пд приспединуваое и прпекции на финансиските извештаи за 
друштвптп за псигуруваое  кпештп приспединува, израбптен спгласнп сп  член 2 став (2) тпчка 
2 пд пвпј Правилник; 

6. Сппдветна дпкументација пд член 2 став (2) тпчки 1, 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, 
став (3), (4) и (5) пд пвпј правилник; и 

7. Дпказ за платен надпместпк за издаваое дпзвпла за статусни измени, спгласнп Тарифникпт на 
Агенцијата. 

 
(6)  За издаваое дпзвпла за статусни измени – ппделба дп Агенцијата се дпставува бараое за 
дпбиваое дпзвпла за статусни измени - ппделба. 
 
(7) Кпн бараоетп пд став (6) на пвпј член, се дпставува следната дпкументација: 
 

1. Одлука пд надлежен прган на друштвптп за псигуруваое  кпештп се дели, за птппчнуваое на 
ппстапката за ппделба; 

2. План за ппделба дпнесен пд страна на надзпрнипт пдбпр на друштвптп за псигуруваое, 
пднпснп прганпт на управуваое на друштвптп кпештп се дели, кпј треба сппдветнп да ги 
спдржи ппдатпците прппишани сп Закпнпт за тргпвски друштва. 
 

(8) Вп случаите на ппделба сп раздвпјуваое сп пснпваое или сп издвпјуваое сп пснпваое, ппкрај 
дпкументацијата пд став (7) пд пвoj член, кпн бараоетп за издаваое дпзвпла за статусни измени се 
дпставува и следната дпкументација: 

3. Ппчетен биланс на спстпјба на нпвите друштва за псигуруваое пд кпј ќе мпже да се види 
изнпспт на ппчетнипт акципнерски капитал. Ппчетнипт биланс се дпбива пп ппделбата на 
ппбаруваоата и пбврските на друштвптп за псигуруваое кпе се дели и мпра да биде 
ревидиран пд страна на пвластен ревизпр; 

4. Дпказ дека пптребнипт изнпс на парични средства за дпстигнуваое на ппчетнипт капитал се 
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уплатени на привремената сметка кај нпсител на платнипт прпмет, дпкплку сп ппделбата на 
друштвптп не е пбезбеден пптребнипт изнпс на ппчетен капитал на нпвите друштва за 
псигуруваое; и 

5. Сппдветна дпкументација пд член 2 став (2) тпчки 1, 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, 
став (3), (4) и (5) пд пвпј правилник Дпказ за платен надпместпк за издаваое дпзвпла за 
статусни измени, спгласнп Тарифникпт на Агенцијата. 

 
(9) Вп случаите на раздвпјуваое сп преземаое и издвпјуваое сп преземаое, ппкрај дпкументацијата 
став (7) пд пвoj член, кпн бараоетп за издаваое дпзвпла за статусна прпмена се дпставува и следната 
дпкументација: 

 Евентуалнп нпв или прпменет статут на друштвптп за псигуруваое кпе се дели и на 
ппстпјните друштва за псигуруваое, кпј треба да ги спдржи ппдатпците предвидени 
вп член 2 став (2) тпчка 1) пд пвпј правилник; 

 Стратешки и пперативен план за рабпта за екпнпмската пправданпст на ппделбата, кпј 
треба да спдржи анализа на пптребата пд ппделба и прпекции на финансиските 
извештаи, израбптен за друштвптп за псигуруваое кпе се дели и за ппстпјните 
друштва за псигуруваое, спгласнп сп член 2 став (2) тпчка 2 пд пвпј правилник; 

 Дпкплку има прпмени вп прганизациската структура на друштвптп за псигуруваое кпе 
се дели и на ппстпјните друштва, се дпставува нпвата прганизациска структура сп 
ппдатпци за делпкругпт на рабпта и пдгпвпрнпстите на лицата сп ппсебни права и 
пдгпвпрнпсти, на секпј прганизациски дел, медусебните пднпси и пднпсите сп 
прганите на надзпр и управуваое на друштвптп кпе се дели и на ппстпјните друштва, 
какп и евентуалнипт пптребен брпј врабптени сп нивната квалификациска структура; 

 Биланси на друштвптп за псигуруваое кпештп се дели и на ппстпјните друштва, пд кпи 
ќе мпже да се види изнпспт на капиталпт на друштвптп за псигуруваое  кпе се дели и 
на ппстпјните друштва за псигуруваое. Билансите се дпбиваат пп ппделбата и/или 
кпнсплидираоетп на ппбаруваоата и пбврските на друштвптп за псигуруваое кпе се 
дели и на ппстпјните друштва за псигуруваое и мпра да бидат ревидирани пд страна 
на пвластен ревизпр; 

 Ппдатпци за брпјпт и пбразпваниетп на врабптените преземени пд друштвптп за 
псигуруваое кпе се дели, а за преземените врабптени кпи вп ппстпјните друштва за 
псигуруваое ќе имаат статус на лица сп ппсебни права и пдгпвпрнпсти, ппдатпци и за 
нивната прпфесипнална истприја; 

 Бараоа пд член 2 став  (5) и член 3 пд пвпј правилник, дпкплку сп ппделбата настанат 
прпмени вп членпвите на управнипт или надзпрнипт пдбпр на друштвптп за 
псигуруваое кпе се дели или на ппстпјните друштва за псигуруваое или вп класите на 
псигуруваое кпи ќе ги врши друштвптп за псигуруваое кпештп се дели, пднпснп 
ппстпјните друштва за псигуруваое, за кпи спгласнп сп Закпнпт за супервизија на 
псигуруваое е пптребна спгласнпст пд Агенцијата; 

 Ппдатпци пд член 2 став (2) тпчки 7 и 8 пд пвпј правилник, дпкплку сп ппделбата 
настанат прпмени вп акципнерската структура на ппстпјните друштва за псигуруваое. 

 
 
(10) Вп случаите кпга сп статусната прпмена се фпрмираат нпви правни лица кпи не се друштва за 
псигуруваое а за чие пснпваое и рабптеое, спгласнп сп ппстпјните прпписи, е пптребна дпзвпла, 
спгласнпст или друг вид пдпбрение пд надлежен прган вп земјата, нпвите правни лица се дплжни да 
ппкренат ппсебна ппстапка за пбезбедуваое на пптребнптп пдпбрение. 
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Прецизираое на фпрмата на дпставуваое на 
дпкументацијата  

 
Член 7 

 
(1) Кпн бараоетп за издаваое дпзвпли пд член 1 пд пвпј правилник, се дпставуваат ппдатпци за 
пвластенп лице за кпнтакт сп Агенцијата (име и презиме, телефпнски брпј, брпј на телефакс, адреса 
на електрпнска ппшта). 
 
(2) Сите пптврди, изјави и прашалници кпи се дел пд дпкументацијата кпја се дпставува кпн 
бараоетп за издаваое дпзвпли пд член 1 пд пвпј правилник  треба да бидат пптпишани пд пвластенп 
лице или сппдветен надлежен прган. Истите треба да бидат вп пригинал или кппија заверена кај 
пвластенп лице (нптар).  Дпкплку дпкументпт штп треба да се дпстави е на друг јазик, заеднп сп 
пригиналпт се дпставува и превпд на македпнски јазик, преведен пд пвластен судски преведувач и 
заверен кај нптар. 
 
(3) Сите пптврди, изјави и прашалници кпи се дел пд дпкументацијата кпја се дпставува кпн 
бараоетп за издаваое дпзвпли пд член 1 пд пвпј правилник не смеат да бидат ппстари пд шест 
месеци пред денпт на ппднесуваое на бараоетп за издаваое дпзвпла. 
 
(4) Дпкплку закпнпдавствптп на земјата пд кпја дпада странскптп лице кпе има намера да пснпва 
друштвп за псигуруваое ппинаку ја регулира материјата вп врска сп дпкументацијата кпја се 
дпставува кпн бараоетп за издаваое дпзвпла пд член 1 пд пвпј правилник, треба да се прилпжи 
сппдветен дпкумент, или правнп мислеое пд адвпкат, сп кпј ќе мпже да се пптврди разликата вп 
регулативата, пднпснп ќе се пбезбеди друг релевантен дпкумент сп кпј би се пптврдилп 
испплнуваоетп на предвидената закпнска пбврска. 
 
(5) Агенцијата разгледува и пдлучува пп бараое за издаваое дпзвпла пд член 2 став (1), член 3 став 
(1), член 4 став (1), член 5 став (1) и член 6 став (2), (4) и (6) пд пвпј правилник сп кпмплетна 
дпкументација. Ппд кпмплетна дпкументација се ппдразбира дпкументацијата прппишана сп пвпј 
правилник, дпкументацијата кпја дппплнителнп е ппбарана пд Агенцијата, какп и сппдветните 
дпкументи, ппдатпци и инфпрмации, кпи треба да се дпбијат пд надлежни дпмашни и странски 
институции вп земјата и вп странствп.  
 

Пдлучуваое пп бараоетп за дпбиваое дпзвпла за вршеое на псигурителнп брпкерски рабпти   

Член  8 
 

(1) При пдлучуваоетп пп бараоетп пд член  2 став (1), член 3 став (1), член 4 став (1), член 5 став (1) и 
член 6 став (2), (4) и (6) пд пвпј правилник, Агенцијата пценува дали се испплнети услпвите 
предвидени вп Закпнпт за супервизија на псигуруваое.  

 
(2) Вп пднпс на бараоата пд  член 2 став (1) и член 6 став (2), (4) и (6) пд пвпј правилник, Агенцијата 
дпнесува решение за издаваое дпзвпла или за пдбиваое на бараоетп, вп рпк пд 4 месеци пд денпт 
на ппднесуваое на бараоетп сп кпмплетна дпкументација спгласнп пвпј правилник.  
 
(3) Вп пднпс на бараоата пд  член  3 став (1), член 4 став (1) и член 5 став (1) пд пвпј правилник, 
Агенцијата дпнесува решение за издаваое дпзвпла или за пдбиваое на бараоетп, вп рпк пд 2 месеци 
пд денпт на ппднесуваое на бараоетп сп кпмплетна дпкументација спгласнп пвпј правилник. 
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Завршни пдредби 

Член  9 
Овпј правилник влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на Република 
Македпнија“.  
 
 
Бр.0201-1571/3          ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СПВЕТПТ НА ЕКСПЕРТИ     
31.07.2012 гпдина                                                                                         д-р Климе Ппппски 
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   ПРИЛПГ  1 
 

       

БАРАОЕ 
ЗА ИЗДАВАОЕ ДПЗВПЛА ЗА ВРШЕОЕ РАБПТИ НА ПСИГУРУВАОЕ 

 

1.  Предлпженп име на друштвптп за псигуруваое   

2. Предлпженп седиште на друштвптп за псигуруваое  
(улица и брпј, град) 

 

3. Предлпжен ппчетен акципнерски капитал на 
друштвптп за псигуруваое 

 

4. Име и презиме, пднпснп назив на лицата кпи имаат 
намера да гп пснпваат друштвптп за псигуруваое 

 

5. Пвластенп лице за кпнтакт сп Агенцијата  

5.1. Телефпн и факс на пвластенптп лице  

5.2. Адреса на електрпнска ппшта на пвластенптп лице  

5.3.  Адреса и брпј на лична карта, пднпснп паспш (за 
странскп лице), на пвластенптп лице 

 

 
Јас/Ние_________________________________________________________________________________ 
(име и презиме на физичките лица пснпвачи, пднпснп име и презиме на пвластенп лице на правнптп 
лице -  пснпвач) изјавувам/е, ппд целпсна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст дека: 

 
1. ппдатпците и инфпрмациите штп ги спдржи пва бараое, какп и целата дпкументација кпја ја 

дпставувам/е кпн бараоетп за издаваое дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое, се 
тпчни и не спдржат фалсификувани ппдатпци и дпкументи. 

2. вп случај на прпмена на ппдатпците спдржани вп пва бараое, какп и вп дпкументацијата 
дпставена вп прилпг кпн пва бараое, вп рпк пд 3 рабптни дена пд настануваоетп на 
прпмената ќе ја известам Агенцијата. 

3. ќе пбезбедам ппчитуваое на дпнесените закпнски и ппдзакпнски акти и супервизпрските 
стандарди пд страна на Агенцијата, спрпведуваое на мерките изречени пд страна на 
Агенцијата и ќе ги дпставам сите ппдатпци и инфпрмации ппбарани пд страна на Агенцијата 
за вршеое ефикасна супервизија.   

 
Спгласен/и сум/сме ппдатпците наведени вп пва бараое да бидат регистрирани, пбрабптувани, 
ажурирани и пбјавувани за пптребите на Агенцијата.  

 
 
Вп Скппје на ______________ гпдина                                                                  Пптпис на барателпт          


